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ΚΑΛΟΚΑΙΡΆΚΙ ΜΕ ΞΈΓΝΟΙΑΣΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ!
Με μεγάλη μας χαρά, όρεξη για δημιουργία και με βασικό μας εργαλείο ένα
καλειδοσκόπιο, σας καλωσορίζουμε σε ένα πολύχρωμο καλοκαιρινό παιχνίδι. Σας
περιμένουμε σε έναν εξωτερικό χώρο 3 στρεμμάτων με πράσινο και φυσική σκιά,
όπου η διασκέδαση και η μάθηση γίνονται ένα. Με ασφάλεια και τήρηση όλων των
μέτρων και ολιγομελή τμήματα, θα ψυχαγωγηθούμε με ό,τι βάζει ο νους.
Φέτος το καλοκαίρι, ελάτε να παίξουμε, ελάτε να τρέξουμε, ελάτε να κοιταχτούμε
στα μάτια και να δούμε πώς γεννιούνται όλα εκείνα που φέρνουν χρώματα και
μουσική σ’ όλου του κόσμου τις καρδιές. Με έμπνευση από το πριν και το τώρα να
δημιουργήσουμε ιστορίες του μέλλοντος στο εγώ και το εμείς.
Βασικοί μας στόχοι, μέσα από τις ανάγκες των παιδιών, η απελευθέρωση και πολύ
πολύ παιχνίδι!

ΠΌΤΕ ΘΑ ΕΊΝΑΙ
ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ;
ΔΕΥΤΈΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ:
28 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου
5 Ιουλίου έως 9 Ιουλίου
12 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου
19 Ιουλίου έως 23 Ιουλίου
26 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου

ΤΙ ΏΡΕΣ ΘΑ ΞΥΠΝΆΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ;
Aπό τις 8:00 έως τις 16:00.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΊΞΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ;
Μικροί στο μάτι, μα μεγάλοι στην εμψύχωση,
από 5 έως 12 ετών.

ΤΑ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΩΝΤΑΝΈΨΟΥΜΕ:
ARENA’S GAMES

ΘΕΑΤΡΙΚΈΣ ΠΙΝΕΛΙΈΣ

Δύναμη, ευλυγισία, αντανακλαστικά και ηθικό

Η μεγάλη σκηνή του G.A.M.E. Project, θα φιλοξενήσει

ακμαιότατο για να ξυπνήσουμε σώμα και νου στην

δρώμενα φτιαγμένα με φαντασία και μεράκι από τους

πίστα.

μικρούς μας φίλους.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚEΣ ΔΡAΣΕΙΣ
Για να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω

ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΚΑΙ ΈΚΦΡΑΣΗ

μας και να τον προστατεύσουμε, θα ασχοληθούμε

Τα παιδιά, σε συνεννόηση με τους παιδαγωγούς

με δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση και η

τους, θα αποφασίζουν και θα εκτελούν τα δικά

επαναχρησιμοποίηση υλικών.

τους παιχνίδια.

Ο ΚΉΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΣΤΗΝ ΆΜΜΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΆΜΜΟ

Ένας κήπος από τα παιδιά για τα παιδιά. Στόχος
μας, η δημιουργία ενός κήπου με λαχανικά, όσπρια,

Άμμος και παιδιά, μια ιστορία γεμάτη γέλια και

μυρωδικά και βότανα, ο οποίος θα γίνει αφορμή

φαντασία. Μια σχέση αγάπης που δεν τελειώνει ποτέ.

για παρατήρηση, δημιουργία, εξερεύνηση, άνοιγμα,

Μια σχέση που θα βοηθήσουμε να γίνει πιο όμορφη

μοίρασμα κι όσα πιο πολλά χωράει ο κήπος της

και δημιουργική.

καρδιάς ενός μικρού ή μεγάλου παιδιού.

ΜΙΚΡΟΊ ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΕΣ ΣΕ ΔΡΆΣΗ!

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΚΊΝΗΣΗ

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η Επιστήμη. Οι

Μια …διαφορετική εισαγωγή στην έννοια των

μικροί μας φίλοι θα κληθούν να κατασκευάσουν

μαθηματικών και πώς αυτά είναι κάθε στιγμή στην

ανεμόμυλους, νερόμυλους, σβούρες ακόμη και

ζωή μας, και φυσικά, μέρος του παιχνιδιού μας.

μουσικά όργανα, με σκοπό να ανακαλύψουν τη μαγεία
της Επιστήμης.

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΗΧΑΝΉ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ

ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΜΕ … ΝΕΡΟ

Τα παιδιά θα κάνουν ένα ταξίδι στο χρόνο για να

Παιχνίδι με τα νεροπίστολα, παιχνίδι με το λάστιχο,

ανακαλύψουν τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς

παιχνίδι με τα ποτιστικά, παιχνίδι με ψεκαστήρια,

τους στις αλάνες. Παιχνίδια όπως το Τζαμί, τα

παιχνίδι….πολύ παιχνίδι και φυσικά πολύ λέρωμα

Αγαλματάκια, οι Ψείρες, τα Μήλα κ.ά.

Μην ξεχάσετε την αλλαξιά σας !

INFO
• Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά
ηλικίας 5-12 ετών και έχει σχεδιαστεί από
την καταρτισμένη ομάδα εκπαιδευτικών
και παιδαγωγών του Game Project.
• Καθημερινή απασχόληση 08.00-16.00 στον
εξωτερικό χώρο (έκτασης 3 στρεμμάτων)
του Game Project με πλούσια σκιά.
• Διάρκεια προγράμματος: Το πρόγραμμα
αποτελείται από 5 εβδομαδιαίες περιόδους κατά
το διάστημα 28.6 με 30.7. Δεν είναι απαραίτητη
η συμμετοχή σε όλες τις περιόδους.
• Μέσα στην τιμή περιλαμβάνεται δεκατιανό.

• Τα γκρουπ θα είναι ολιγομελή.
Η κράτηση θέσης θα πρέπει να γίνεται μέχρι
την Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας.
• Λόγω της έκτακτης κατάστασης που δημιούργησε
η εμφάνιση του Covid-19 έχει εκδοθεί ειδικό
υγειονομικό πρωτόκολλο βάσει των οδηγιών
των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας με γνώμονα
την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των
εργαζομένων του Game Project (δείτε παρακάτω).
• Τιμή για 1 εβδομάδα : 125€ / συμμετέχοντα.
• Ειδικές τιμές για αδερφάκια ή/και περισσότερες
εβδομάδες.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ
SUMMER CAMP 2021
• Όλο το προσωπικό υπόκειται σε self test πριν την προσέλευση στον
χώρο εργασίας.
• Κατά την άφιξη του παιδιού στο χώρο μας συστήνεται η
θερμομέτρηση του παιδιού σε συνεννόηση με τους γονείς του.
• Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες των 8-10 ατόμων που
εναλλάσσονται σε διαφορετικούς σταθμούς.
• Όλοι οι χώροι, στους οποίους δραστηριοποιούνται τα παιδία
(τραπεζοκαθίσματα, πίστα εμποδίων, τουαλέτες, κ.λ.π.)
απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
• Κάθε παιδί θα πρέπει να φέρνει μαζί του τα δικά του υλικά (όπως
μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μολύβι, γόμα, ξύστρα κτλ.) καθώς και
ατομικό παγούρι και δικά του σκεύη φαγητού.
• Φοράμε μάσκες και κρατάμε αποστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της
δράσης.
• Κατά την παραμονή τους τα παιδιά στα αποδυτήρια φορούν μάσκα
και τηρούν αποστάσεις.
• Έχουμε δημιουργήσει σταθμούς απολυμαντικού υγρού σε όλους
τους χώρους που δραστηριοποιούνται τα παιδιά.
• Το φαγητό των παιδιών σερβίρεται με ιδιαίτερη επιμέλεια από τους
παιδαγωγούς μας ατομικά και φορώντας απαραίτητα μάσκα και
γάντια μίας χρήσης.
• Σε κάθε τραπέζι παρέχεται απολυμαντικό διάλυμα.
• Οι έμπειροι παιδαγωγοί μας βρίσκονται κοντά στα παιδιά κάθε
στιγμή, για να τα καθοδηγούν με παιδαγωγικές μεθόδους αλλά και
παιγνιώδη τρόπο στην τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του ιού.
• Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή φαγητού.
• Οι κατάλληλες αποστάσεις πρέπει να τηρούνται και κατά την
διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού.
• Κατά την διάρκεια της ημέρας στο camp, το παιδί συστήνεται να
κάθεται στην αρχική του θέση αν είναι δυνατόν.

ti einai to
GAME PROJECT
Back to the roots!
Το GAME PROJECT είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός
χώρος άθλησης. Είναι ένα σημείο συνάντησης όπου
μυαλό και σώμα συνυπάρχουν αρμονικά σε μια μοναδική
εμπειρία διασκέδασης. Υπάρχουν 5 αγωνιστικές πίστες,
εσωτερικές και εξωτερικές, τις οποίες φροντίζουμε να
ανανεώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Έχουν χρησιμοποιηθεί 160 τόνοι άμμου προσφέροντας
τη μέγιστη ασφάλεια και προσαρμόζονται ανάλογα με τις
ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας. Επιμονή, δύναμη,
ταχύτητα και ευελιξία συνδυάζονται με την ικανότητα
επίλυσης γρίφων και καθιστούν τον κάθε στίβο μάχης
μοναδικό!

made by Uppercut Design

Ένας όμορφα διακοσμημένος χώρος που μπορείτε να
οργανώσετε οποιαδήποτε εκδήλωση επιθυμείτε.

Ελ. Βενιζέλου 204, ΤΚ 14122 Νέο Ηράκλειο
T: 698 156 3253 E: play@gameproject.gr
w w w. g a m e p r o j e c t . g r
GR.GAMEproject
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